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Jos en Janneke (huisartsen)
We zijn online!
Eind augustus heeft huisartspraktijk Vinkel 
MijnGezondheid.Net (MGN) gelanceerd. 
Spannend voor ons, want zoals bij alles wat 
nieuw en vernieuwend is kan er wel eens wat 
mis gaan. Alles verloopt nog niet vlekkeloos, 
en we werken er met ons hele team aan om 
zo snel mogelijk alle vervelende kinderziektes 
eruit te halen. Tot die tijd vragen we je om 
begrip en wat geduld. En we vragen je juist 
nu om gebruik te maken van de verschillende 
mogelijkheden die MGN jullie biedt, zodat 
we ook kunnen ontdekken waar het nog niet 
werkt zoals gehoopt. Alle feedback is welkom!

Voor degenen die na het lezen van 
bovenstaande geen idee hebben waar we 
het over hebben zullen we kort toelichting 
geven over wat MGN inhoudt. MGN is een 
beveiligde digitale omgeving waarbij je als 
patiënt toegang hebt tot een gedeelte van 
je eigen medische dossier. Hier kun je oa 
zien met welke ziektes of aandoeningen je 
bekend bent, welke medicijnen je gebruikt 
en wat je laatste bloeduitslagen zijn. Ook 
kun je snel allerlei zaken regelen zoals het 
inplannen van een afspraak op het spreekuur, 
een email consult voeren met de huisarts en 
herhaalrecepten aanvragen. 

Een groot voordeel is dat MGN 24 uur per dag 
7 dagen per week bereikbaar is. Doordat veel 
zaken door u zelf geregeld kunnen worden 
en sommige medische vragen efficiënt via 
een E-consult kunnen worden afgehandeld 
hebben de assistentes meer tijd voor andere 
zaken die niet via de digitale weg afgehandeld 
kunnen worden. Dit zorgt voor kortere 
wachttijden aan de telefoon en meer tijd en 
aandacht voor u als dat nodig is.

Om MGN zoveel mogelijk bekendheid te 
geven en onze patiënten te enthousiasmeren 
hebben we het team van KIKS gevraagd 

(medische) informatie en andere zaken ...
ons hierbij te helpen.  
Ze hebben een mooie 
facebook-pagina gemaakt, denken mee aan 
verbeterpunten en ondersteunen bij het 
aanmelden en inloggen. Als ruil daarvoor 

sponsoren wij de Kindervakantieweek van 
volgend jaar met een bedrag van 0,50 cent 
per aangemelde patiënt op MGN. En met 
bijna 2400 patiënten in onze praktijk kan dit 
bedrag dus aardig oplopen.

Om jullie te helpen bij het aanmelden heeft 
KIKS onderstaand stappenplan voor jullie 
gemaakt. Op de website van onze praktijk 
(www.huisartspraktijkvinkel.nl) is ook veel 
informatie te vinden en een informatiefilmpje.
We hopen dat we jullie binnenkort op onze 
digitale omgeving voorbij zien komen!

Groeten
Jos en Janneke

Nog twee huishoudelijke mededelingen:

1: De griepvaccinaties komen er weer aan!
Op 24 oktober zullen vanaf 16.00 uur de 
griepvaccinaties weer worden gezet voor 
degenen die hiervoor in aanmerking komen. 

Stap 1
Maar hoe kun je ons nou helpen? Heel 
simpel, als je patiënt bent bij huisartspraktijk 
Vinkel kun je je eerst aanmelden via: www.
huisartspraktijkvinkel.nl/contact/medisch-
dossier Vervolgens klik je bij stap 1 om het 
digitaal inschrijven aan te vragen. 
Daarna moet je zorgen dat je een Digid hebt, 
heb je deze nog niet, volg dan onderstaande 
stappen, anders mag je meteen door naar 
stap 3.

Stap 2
Ga naar digid.nl en klik op Aanvragen (in het 
vakje digid aanvragen). Vul het formulier in. 
Binnen 5 werkdagen krijg je een code met 
de post. Als je deze code hebt ga je weer 
terug naar www.digid.nl maar klik nu op 
Code invoeren. (eerst vul je je zelfgekozen 

gebruikersnaam + wachtwoord in en daarna 
de code die je in de brief hebt ontvangen).

Stap 3
Ga naar www.MijnGezondheid.net 
rechtsonder zie je inloggen digid, klik daarop. 
Vul je gegevens in (digid) en dan krijg je 
een smsje op je telefoon. Die code vul je in 
wanneer daarom gevraagd wordt. 

Stap 4
Je bent nu ingelogd in je dossier, vanuit hier 
kun je dus een nieuwe afspraak maken, 
medicatie bestellen, bericht sturen naar 1 van 
de artsen en nog veel meer. Om uw dossier 
in te kunnen zien moet dit eerst door de 
huisarts worden vrijgegeven. Dit kan enkele 
dagen duren.

Stappenplan aanmelden MGN

Jos vd Sande en Linda Akkermans (Kiks) 
tijdens de kindervakantieweek
Foto: Henk van Esch
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Apotheek
Gebruikt u al lange tijd 
dezelfde medicijnen? En 

vraagt u hiervoor altijd zelf recepten aan bij 
uw huisarts via de telefoonlijn, via de website, 
door het inleveren van lege doosjes of bij de 
assistent? Dat kan makkelijker! Apotheek 
Maasdonk kan dat voor u organiseren in 
samenwerking met huisartsenpraktijk Geffen, 
Nuland en Vinkel, via de Herhaalservice.  

Wat is de Herhaalservice?
Deze kosteloze service maakt het mogelijk 
dat wij voor u de recepten aanvragen bij uw 
huisarts zodra uw thuisvoorraad op begint te 
raken. Als u meerdere medicijnen gebruikt 
worden deze gelijk getrokken. U krijgt 
vervolgens op tijd bericht dat de medicijnen 
klaar staan.

Herhaalservice voor chronische medicatie
Om welke medicijnen gaat het?
Deze service is geschikt voor medicijnen die u 
van de huisarts krijgt voorgeschreven én die u 
chronisch gebruikt. 
Medicijnen die door een specialist in 
het ziekenhuis of andere zorginstelling 
worden uitgeschreven en medicijnen zoals 
bijvoorbeeld pijnstillers, slaapmedicatie en 
medicijnen die u slechts zo nu en dan gebruikt 
kunnen niet verwerkt worden.

Aanmelden?
Aanvragen van recepten van chronische 
medicijnen via de herhaalservice is een 
gemak voor alle partijen. Vraag om een tellijst 
bij de apotheek, uw huisartsenpraktijk of kijk 
op www.apotheekmaasdonk.nl. Op deze 
tellijst geeft u uw thuisvoorraad aan en een 
e-mailadres of een mobiel telefoonnummer 
waar een afhaalbericht naar toe verstuurd 
kan worden.  

Heeft u vragen of twijfelt u of deze service 
ook voor u geschikt is, neem dan contact op 
met de apotheek. 

Apotheek Maasdonk
Huisartsenpraktijk Vinkel

“Uw gezondheid vinden wij van belang!”

In de 1e week van oktober valt de uitnodiging 
weer op de mat. Heeft u een uitnodiging 
ontvangen, en wilt u de griepvaccinatie niet 
ontvangen neem dan contact op met de 
praktijk (ook dit kan via een E-consult). Meer 
informatie over de griep en griepprik is te 
vinden op thuisarts.nl/griep.

2: Zwangerschapsverlof Janneke Bressers
Janneke Bressers is enkele weken eerder met 
zwangerschapsverlof gegaan dan gepland 
was. Dit is in verband met een vervelende 
kinkhoest besmetting die ze heeft opgelopen. 
Vanaf 1 oktober zal huisarts Nina van der 
Steeg de praktijk versterken tijdens het 
zwangerschapsverlof van Janneke Bressers. 
Ze is werkzaam op maandagmiddag, 
dinsdagmiddag en vrijdag de gehele dag. De 
verwachting is dat Janneke Bressers vanaf 16 
januari weer terug zal zijn.
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Huidproblemen?  
Vochtproblemen? 

Bij Oederma, huid- en oedeemtherapie 
kijken we altijd naar een oplossing die 
bij u past. De behandelingen worden 

vaak vergoed door de zorgverzekeraar. 
Dus twijfel niet en kom langs voor een 

vrijblijvend adviesgesprek. 
Ook voor oncologische 

oedeemtherapie! 

Sanne van den Berg en Yvonne Vos     
Nuland - Heesch - Oss 
06 53 69 75 54 

Vocht - Littekens - Wonden - Acne 
Pigmentvlekken - Overbeharing 

Couperose - Schimmel/Kalknagels  
www.oederma.nl 


